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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Tinjauan Tentang Hukum Perlindugan Konsumen Menurut Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

Perlindungan terhadap konsumen di pandang secara material maupun 

formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi 

produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang di 

hasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam hal mencapai dan 

mengejar kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, 

konsumen lah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.
1
 

Konsumen dengan Pelaku Usaha memiliki tingkat hubungan 

ketergantungan yang tinggi satu dengan yang lain. Konsumen membutuhkan 

Pelaku Usaha, begitu juga sebaliknya. Pelaku usaha juga membutuhkan 

konsumen.
2
 Dalam hal ini menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang di maksud dengan 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”. Sedangkan 

menurut Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa yang di maksud “pelaku usaha 

adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

                                                           
       

1
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Sinar Grafika.Jakarta. Hal. 5. 
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badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

keiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.    

Dalam hal ini upaya untuk membebankan pertanggung jawaban 

kepada pelaku usaha sangat diperlukan. Pertanggung jawaban pelaku usaha 

terhadap konsumen juga sejalan dengan hubungan keperdataan antara orang 

yang satu dengan yang lain yang di atur dalam  Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata).
3
 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata menentukan “Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”. Pertanggung jawaban orang tersebut tidak 

hanya untuk kerugian yang di sebabkan perbuatanya melainkan karena 

kelalaian atau kurang hati-hatinya orang tersebut. 

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab secara umum memberikan 

ganti rugi kepada konsumen akibat dari penggunaan jasa.
4
 Pasal 19 ayat (1) 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menentukan : “Pelaku Usaha bertanggung 

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian 

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau 

di perdagangkan”. Dalam memenuhi hak-hak konsumen yang di rugikan 

akibat perbuatan atau kelalaian yang di lakukan oleh pelaku usaha sangat di 
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butuhkan adanya kepastian hukum dalam rangka memberi jaminan 

perlindungan hukum kepada konsumen. 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen. 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari 

hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
5
 Perlindungan 

konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap 

konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk 

mendapatkan barang dan jasa hingga keakibat-akibat dari pemakaian 

barang dan jasa itu.
6
 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang di maksud dengan “Perlindungan 

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberiperlindungan kepada konsumen”. Dari definisi menurut 

Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat di simpulkan 

dari “Segala upayamenjamin adanya kepastian hukum” melahirkan suatu 

benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan 

Konsumen. 

AZ. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen 

merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas, yang memuat 

asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung 

                                                           
       

5
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sift yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum 

konsumen diartikan sebagai seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur  hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama 

lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan 

hidup.
7
 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, sesungguhnya 

hukum konsumen secara umum dapat diartikan sebagai huum yang 

mengatur mengenai konsumen. Konsumen dalam konteks ini tentu 

mempunyai pengertian yang luas. Sedangkan hukum perlindungan 

konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, yang sudah 

memfokuskan pada pengaturan mengenai perlindungan terhadap 

konsumen.
8
 

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang no. 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan konsumen tercantum asas dan tujuan dari 

perlindungan konsumen. Dalam Pasal 2 Undang-undang perlindungan 

konsumen ialah “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum.  

Dalam Pasal 2 Penjelasan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan konsumen ialah Perlindungan Konsumen di 

selenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang 

relevan dalam pembangunan nasional, yaitu : 

                                                           
       

7
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1. Asas manfaat di maksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas Keadilan di maksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat di 

wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas Keseimbangan di maksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

arti materiil ataupun spiritual. 

4. Asas Keamanan dan Keselmatan konsumen di maksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam pengunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang di konsumsi atau di gunakan. 

5. Asas Kepastian Hukum di maksudkan agar baik pelaku usaha 

maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelengaraan  perlindungan konsumen, serta Negara menjamin 

kepastian hukum. 

Dalam hal ini menurut Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang  

Perlindungan Konsumen ialah perlindungan konsumen bertujuan : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian knsumen untuk 

melindungi diri; 
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat 

informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang fan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Dalam hal ini terdapat Norma-norma perlindungan konsumen, 

yaitu:
9
 

1. Norma-norma perlindungan konsumen dalam undang-undang 

Perlindungan konsumen sebagai “Undang-undang payung” dan 

2. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-undang 

perlindungan kosumen, yang semula menempatkan perlindungan 

konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditunjukan sebagai 

instrumen (hukum) perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak 
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konsumen sangat bergantung pada ada tidaknya perumusan norma-norma 

perlindungan konsumen tersebut. 

Norma-norma perlindungan konsumen lainnya diluar Undang-

undang Perlindungan Konsumen, dijadikan acuan dengan menempatkan 

undang-undang tersebut sebagai sistem perlindungan (hukum ) terhadap 

Konsumen. Konstruksinya yaitu dengan erujuk pada pasal 64 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen (Bab XIV Ketentuan Peralihan).
10

Pasal 64 Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan 

bahwa “Segala ketentuan perundang-undangan yang bertujuan melindungi 

konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini di undangkan, di 

nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak di atur secara khusus dan/atau tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” 

Kesimpulan yang diperoleh dari pasal ini bahwa Undang-undang 

Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan khusus (lex specialis) 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum 

undang-undang perlindungan konsumen, sesuai asas lex specialis derogat lex 

generali. Jadi ketentuan-ketentuan diluar Undang-undang Perlindungan 

Konsumen tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam dan/atau 

tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
11

Yang 

dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin  

Adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. 

Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, 
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kemampuan, dan kemaandirian konsumen untuk melindungi diri, 

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari 

akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan 

konsumen dalam memilih, menentukan menuntut hak-haknya sebagai 

konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaa informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau 

jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen.
12

 

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Dalam hukum perlindungan konsumen ada banyak para pihak  

yang terlibat di dalamnya, mulai dari Konsumen, Pelaku Usaha, 

Pemerintah, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam 

perlindungan konsumen.  

Menurut para ahli hukum, konsumen adalah sebagai pemakai 

terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh 

penguasa. Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua 

individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau 

jasa untuk di konsumsi pribadi. Sedangkan menuru Aziz Nasution, 

konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang  
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              atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
13

 

Istilah pelaku usaha sepadan dengan pelaku bisnis dan pelaku 

ekonomi. Menurut Sri Redjeki Hartono pelaku-pelaku ekonomi tersebut, 

jika distratifikasi sesuai dengan kemampuan permodalannya, kemampuan 

akses pasar dalam dan luar negeri serta jumlah tenaga kerjanya. 

Pengertian pelaku usaha bermakna luas, akan memudahkan konsumen 

untuk menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat 

penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada 

siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun 

akan lebih baik lagi seandainya Undang-undang Perlindungan Konsumen 

tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive, sehingga 

konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan ia akan mengajukan 

tuntutan jika dirugikan.
14

 

a. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah  

hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat 

penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan 

mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil 

terhadap dirinya, maka secara spontan menyadari akan hal tersebut. 
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konsumen kemudian dapat bertindak lebih jauh untuk 

memperjuangan hak-haknya.
15

 

1) Hak Konsumen 

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud 

dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh 

hukum sedangkan kepentingan adalah tunutan yang diharapkan 

untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandun 

kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam 

melaksanakannya.
16

 

Dalam pedoman perlindungan bagi konsumen yang 

dikeluarka Perserikata Bangsa-bangsa (UN-Guidelines for 

consumer Protection) melalui resolusi PBB No. 39/248 pada 

tanggal 9 Aptil 1985 pada bagian II tentang Prinsip-prinsip 

umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan 

konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara 

didunia adalah
17

 : 

1. Perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi 

kesehatan dan keamanan konsumen; 

2. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen; 

3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga 

mereka dapat memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhannya; 
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4. Pendidikan konsumen; 

5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen 

6. Kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau 

lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi 

lembaga-lembaga tersbut untuk mengemukakan pandangan 

mereka dalam proses pengambilan keputusan. 

empat hak dasar konsumen (the four basic rights). 

Menurut Bob Widyahartono
18

 Juga menyebutkan bahwa deklarasi 

hak konsumen yang dikemukakan oleh Jhon F. Kennedy tanggal 

15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (the 

four basic rights) yang meliputi diantaranya ialah hak untuk 

mendapatkan dan memperoleh keamanan atau the right to be 

Secured, Hak untuk memperoleh informasi atau the right to be 

informed, Hak untuk memilih atau the right to be choose, Hak 

untuk di dengarkan atau Right to be Heard. 

Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999 hak 

konsumen adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur  

serta tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang 

dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu 

tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen 

tidak di rugikan baik secara jasmani dan rohani.
19

 

Ada 2 (dua) macam peran pemerintah dalam melindungi 

konsumen terhadap kesehatan dan keamanan. Pertama, control 

pra-pasar yaitu sebelum suatu produk mencapai pasar caranya 

adalah : 
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1) Melalui instrument perijinan. Suatu produk baru, baru boleh 

dipasarkan kalau sudah lulus uji oleh laboratorium 

pemerintah. Contoh : obat dan pestisida. 

2) Melalui pendaftaran pendahuluan (preregistration). Biasanya 

hal ini di berlakukan melalui pembentukan standar-standar 

teknis yang disusun oleh lembaga standarasisasi nasional. 

Contoh produk mainan anak.
20

 

 Kedua, Kontrol pasca pasar, yaitu berhubungan dengan 

produk yang sudah beredar dipasar dan tidak aman. Bagaimana 

cara menarik produk tersebut dari pasar ?selama ini secara 

internasional belum ada keseragaman tentang bagaimana cara 

menarik produk tidak aman dari pasar. Idealnya, produk-produk 

yang tidak aman harus di recall dari pasar.
21

 

Hak untuk Memilih hak ini erat kaitannya dengan 

keberadaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat. Intinya, 

perlindungan konsumen selain ditujukan kepada kualitas barang 

dan jasa yang ada di pasar, secara signifikan juga berkaitan 

dengan mekanisme pasar berjalan secara sempurna atau tidak, 

Pasar terdistoris atau tidak, dan ada monopoli atau tidak. Hanya 
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Sudaryatmo.2011.Pertanggung Jawaban Produsen Terhadap Konsumen Dalam Prespektif 
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dalam situasi pasar yang bekerja secara sempurna, konsumen 

dapat menggunakan hak untuk memilih.
22

 

Hak atas Informasi produsen diharuskan bertindak jujur 

dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih 

produk yang terbaik bagi dirinya.
23

 Hak untuk mendapatkan 

informasi menurut Prof. Hans W. Micklitz, seorang ahli hukum 

konsumen dari jerman, dalam ceramah di Jakarta, 26-30 Oktober 

1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini. Beliau 

menyatakan bahwa sebelum melangkah lebih detail dalam 

perlindungan konsumen terlebih dahulu  ada persamaan presepsi 

tentang tipe konsumen. Menurutnya, secara garis besar dapat 

dibedakan dua tipe konsumen, yaitu 
24

: 

1. Konsumen yang terinformasi (well informed); 

2. Konsumen yang tidak terinformasi. 

Ciri-ciri konsumen yang terinformasi sebagai tipe 

pertama adalah : 

a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu; 

b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga 

dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan 

c. Lancar berkomunikasi. 
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23

 Janus Sidabalok, Op.cit. Hal.41.  

      
24
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Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini 

mampu bertanggung jawab dan relative tidak memerlukan 

perlindungan. 

Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi sebagai tipe 

kedua memiliki ciri-ciri, antara lain : 

a. Kurang berpendidikan; 

b. Termasuk kategori kelas menengah kebawah; 

c. Tidak lancar berkomunikasi. 

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya 

menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan. 

Hak untuk didengar keluhannya dan 

pendapatnyaKonsumen harus diajak konsultasi dan didengar 

terutama berkaitan dengan keputusan-keputusan yang mempunyai 

dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

konsumen. Sebagai mediator hak serta informasi masalah 

konsumen, pemerintah dapat menggali, misalnya, melalui 

asosiasi-asosiasi konsumen atau organisasi konsumen. 

Bagaimanapun perlindungan konsumen sebagai tanggung jawab 

pemerintah perlu didukung dengan pertisipasi konsumen atau 

organisasi konsumen.
25

 

Hak untuk mendapat Advokasi Hak konsumen 

mendapatkan penggantian atas kerugian yang didertitanya setelah 

                                                           
       

25
 Sudaryatmo.Op.cit, Hal.37. 
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mengkonsumsi produk tersebut atau jika produk tidak sesuai 

dengan perjanjian, atau jika produk tidak sebagaimana mestinya 

mengingat bahwa produsen berada dalam kedudukan yang lebih 

kuat baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan 

(bargaining power, bargaining position) dibanding dengan 

konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, 

perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas 

hak-haknya. Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan  

perundang-undangan serta dilaksanakan dengan baik.
26

 

Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen juga 

berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai 

bagaimana berkonsumsi yang baik Produsen pelaku usaha wajib 

memberikan informasi yang benar dan mendidik sehingga 

konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi 

kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-

kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.
27

 

Hak untuk tidak di perlakukan diskriminatifMenurut 

penjelasan Pasal 4 Huruf (g) Undang-undang No. 8 tahun 1999 di 

sebutkan hak untuk dipelakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, 

daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. 

Katogori diskriminasi dalam Pasal ini kurang lengkap. 
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 Janus Sidabalok, Op.cit. Hal.42  

       
27

Ibid. 
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Seharusnya orang yang memiliki keterbatasan atau difabel juga 

memiliki hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. 

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian. Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 bentuk ganti rugi dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun dalam hal ini konsumen juga di atur kewajibannya 

selain dari hak-hak tersebut. 

2) Kewajiban Konsumen 

Mengenai kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-

undang No. 8 tahun 1999 kewajiban konsumen adalah : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 
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b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen digunakan 

istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan 

Pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 

tahun 1999 adalah : “Pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

Dalam menjalankan usaha, undang-undang memberikan 

sejumlah hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan 

kepada produsen/pelaku usaha.Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

memberikan Hak dan membebankan kewajiban dan larangan 

kepada produsen. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk 

menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan 

konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif 

bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya. 

1) Hak Pelaku Usaha 

Menurut Pasal 6 Undang-undang No. 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen hak pelaku usaha adalah : 
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a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beriktikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d. Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum  

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai 

dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan, menunjukan bahwa pelaku usaha tidak dapat 

menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang 

diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut 

harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa 

yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi suatu barang 

dan/atau jasa yag kualitasnya lebih rendah daripada barang yang 

serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. 
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Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga 

yang wajar.
28

 

Hak-hak produsen dapat ditentukan antara lain pada 

faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab 

atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan 

ditimbulkan akibat cacat pada produk, yaitu apabila  : 

a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan; 

b. Cacat timbul dikemudian hari; 

c. Cacat produk timbul setelah produk berada diluar kontrol 

produsen; 

d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk 

keperluan produksi; 

e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan ketetapan oleh 

penguasa.
29

 

Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan 

produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

konsumen meliputi : 

(1) Kelalaian konsumen si penderita; 

(2) Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat 

produk dibuat (unforseable nisuse); 

(3) Lewatnya jangka waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6  

                                                           
        

28
Abdul Harim Barkatulah.2008.Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan 

Perkembangan Pemikiran.Cetakan pertama.Penerbit FH Unlam Press.Banjarmasin. Hal. 37. 
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 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit. Hal. 42. 



44 
 

(enam) tahun setelah pembelian. Atau 10 (sepuluh) tahun 

sejak barang diproduksi; 

(4) Produk pemesanan pemerintah pusat (federal); 

(5) Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang 

dilakukan oleh produsen lain dalam kerja sama produksi 

(dibeberapa negara bagian yang mengakui joint and several 

liability).
30

 

2) Kewajiban Pelaku Usaha 

Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

kewajiban pelaku usaha adalah : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
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Ibid. Hal. 43 
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memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 

dan/atau yang diperdagangkan; 

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 

atas kerugian akbat penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

Kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan 

usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum 

perjanjian. Ketentuan iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 

KUHPerdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan 

iktikad baik. Sedangkan Arrest H.R. di negeri Belanda 

memeberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam 

tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan dibawah 

iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya 

iktikad baik tersebut sehingga dalam perjanjian antara para 

pihak, kedua belah pihak harus memunyai iktikad baik.
31

 

Dalam UUPK Pelaku Usaha diwajibkan beriktikad baik 

dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi 

konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Bersumber dari 
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Abdul Harim Barkatulah, Op.cit., Hal. 38.  
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adanya iktikad baik dari pelaku usaha akan melakukan 

kewajiaban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan 

informasi yang jelas dan jujur, memberlakukan dan melayani 

konsumen dengan benar, menjamin mutu barang dan/atau jasa 

yang diproduksi dan lain sebagainya. Jika disimak baik-baik, 

jelas bahwa kewajiban-kewajiaban tersebut merupakan 

manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” 

untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab, pada diri para 

pelaku usaha.
32

 

Pengertian iktikad baik tersebut, tidak hanya mengacu 

kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu 

kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab 

iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat.iktikad baik ini 

akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan 

masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan 

iktikad baik sebagai suatu universal social force yang mengatur 

hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus 

memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik 

terhadap semua warga negara.
33

 

3. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha 

Pelaku usaha dalam hal ini diberi suatu pedoman bahwa adanya  
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Ibid, Hal. 39.  
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Ali Imron.2008.Perubahan Keadaan dan Fungsi Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan 

Perjanjian. Cetakan pertama. Malang.Penerbit Bayumedia Publising. Hal  111. 
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larangan bagi pelaku usaha yang telah di atur di dalam Pasal 8 Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan : 

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  

barang dan/atau jasa yang : 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 

label atau etiket barang tersebut; 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan, atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tertentu; 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
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h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat  

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara 

lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 

pangan yan rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar. 

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilarang memperdangan barang dan/atau jasa tersebut serta 

wajib menariknya dari peredaran. 

Larangan bagi pelaku usaha selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 9 

Undang-undang No. 8 tahun 1999 bahwa : 
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(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 

dan/atau seolah-olah: 

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan 

harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 

tertentu, Karekteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau 

memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, 

keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu; 

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 

mempunyai sponsoe, persetujuan atu afiliasi; 

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 

f. Barang tersebu tidak mengandung cacat tersebunyi; 

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 

i. Secara lanngsung atau tidak langsung merendahkan barang 

dan/atau jasa lain; 

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 

berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa 

keterangan yang lengkap; 

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti; 
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(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

diperdagangkan. 

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) 

dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

Sedangkan larangan bagi pelaku usaha dalam Pasal 10 Undang-

undang No. 8 tahun 1999 menjelaskan bahwa : 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan mengenai : 

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa; 

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 

Dalam Pasal 11 Undang-undang No. 8 tahun 1999 menjelaskan 

bahwa : 

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara 

obral atau lelang, dilarang mengelabuhi/menyesatkan konsumen dengan : 

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah 

memenuhi standar mutu tertentu; 
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b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak 

mengandung cacat tersebunyi; 

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan 

dengan maksud menjual barang lain; 

d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah 

yag cukup dengan maksud menjual barang yang lain; 

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah 

cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; 

f. Manaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan 

obral. 

Menurut Pasal 12 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan : 

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan 

suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu 

dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk 

melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 

dipromosikan, atau diiklankan. 

Pasal 13 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan 

bahwa : 

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan 

pemberian hadiah barupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-

Cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikan tidak 

sebagaimana yang dijanjikan. 
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(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 

mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat 

kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

Menurut Pasal 14 Undang-undang No. 8 tahun 1999 menjelaskan : 

 Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditunjukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui 

cara undian, dilarang untuk : 

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang 

dijanjikan; 

b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 

c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 

d. Menggantikan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang 

dijanjikan. 

Pasal 15 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan : 

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang  

melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat 

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”. 

Pasal 16 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan : 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui 

pesanan dilarang untuk : 

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 

sesuai dengan yang dijanjikan; 
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b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 

Pasal 17 Undang-undang No. 8 tahun 1999 menjelaskan : 

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : 

a. Mengelabuhi konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketetapan 

waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b.  Mengelabuhi jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. Membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 

barang dan/ata jasa; 

d. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang  

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

e. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai periklanan. 

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang 

meanggar ketentuan pada ayat (1). 

4. Prinsip-Prinsip Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha  

Pertanggung jawaban berasal dari kata “Tanggung jawab” yang 

diartikan sebagai keadaan yang menjadikan seseorang wajib menanggung 

segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dan sebagainya).
34

 

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat  
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Departemen Pendidikan Nasional.2008.Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 
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penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus 

pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis 

siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab  

dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.
35

 

Secara umum Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum 

dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Kesalahan (Liability based on fault); 

b. Praduga selalu bertanggung jawab (Presumtion of liability); 

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (Presumtion of non liability); 

d. Tanggung jawab mutlak (Strict liability); 

e. Pembatasan tanggung jawab (Limitation of liability).
36

 

Pertanggung Jawaban pelaku usaha terhadap konsumen di atur 

dalam Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 28 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tersebut dapat dikategorikan kedalam jenis pertanggung jawaban yang 

didasarkan pada suatu anggpan (presumtion of liability), jadi sifatnya 

presumtif saja. Apabila produsen dapat membuktikan bahwa dirinya tidak 

bersalah, tetapi konsumen yang bersalah, maka produsen dapat 

dilepaskan dari tuntutan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang 

dialami konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (5) 

Undang-undang No. 8 tahun 1999 yang mengatur bahwa “ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku 
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usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen”.
37

 

a. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan Unsur Kesalahan 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault 

liability atau liability based of fault) adalah prinsip yang cukup umum 

berlaku dalam hukum Pidana dan Perdata. Dalam kitab Undang-

undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, 

prinsip ini dipegang secara teguh.
38

 

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai 

Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 

empat unsur pokok, yaitu : 

1. Adanya perbuatan; 

2. Adanya unsur kesalahan; 

3. Adanya kerugian yang diderita; 

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan 

dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan 

dengan Undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam  

masyarakat.
39
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b. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung 

jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat 

membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si 

tergugat.
40

 Tampak beban pembuktian terbalik (omkering van 

bewijslast) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-undang 

Perlindungan Konsumen juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik 

ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 (lihat 

ketentuan Pasal 28 Undang-undang Perlindungan Konsumen).
41

 

Dasar pemikiran Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah 

seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat 

membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas 

hukum praduga tidak bersalah (presumption of innoecence) yang 

lazim dikenal dalam hukum. Jika diterapkan dalam kasus konsumen 

akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, 

maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada 

dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus 

menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja 

konsumen tidak berarti sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi 

konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh  

pelaku usaha, jika gagal menunjukkan kesalahan tergugat.
42
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c. Prinsip Praduga Untuk tidak Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip untuk tidak 

selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle) hanya 

dikenal dalam lingkup transaksi  konsumen yang sangat terbatas, dan 

pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat 

dibenarkan.
43

 

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering 

diidentikkan dengan prinsip bertanggung jawab absolut (absolute 

liability). strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang 

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun 

ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk 

dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur. 

Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa 

kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
44

 

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan 

konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, 

khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang 

merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama 

Product Liability. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung 

jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk 
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yang dipasarkannya.
45

 Gugatan Product Liability dapat dilakukan 

berdasarkan tiga hal : 

1. Melanggar jaminan (breach of warranty), misalnya khasiat yang 

timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan 

produk; 

2. Ada unsur kelalaian (negligence), yaitu produsen lalai memenuhi 

standar pembuatan obat yang baik; 

3. Menerapkan tanggung jawab mutlak ini dapat memaksa pelaku 

usaha untuk lebih berhati-hati.
46

 

Pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang perlindungan 

kosumen menganut pengembangan dari prinsip tanggung jawab 

mutlak ini, walaupun ada pembatasan pada Pasal 19 ayat (5) yang 

menganut prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab yang 

menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung 

jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita 

konsumen tersebut bukan merupakan kesalahan pelaku usaha. 

e. Prinsip Tanggung jawab dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of 

liability principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk 

mencantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar  

yang dibuatnya.
47

 Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan 

konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam 
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Undang-undang No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak 

boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, 

termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada 

pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang jelas.
48

 

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Menggunakan Jasa Laundry 

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda overeenkomst dan 

verbintenis. Diberbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-

macam istilah seperti :
49

 

1) Dalam KUH Perdata (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) digunakan 

istilah perikatan untuk verbintenis dan Perjanjian untuk 

overeenkomst. 

2) Utrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia 

menggunakan istilah perutangan untuk verbintenis dan 

perjanjian untuk overeenkomst. 

3) Ikhsan dalam bukunya Hukum Perdata Jilid I menerjemahkan 

verbintenis dengan perjanjian dan overeenkomst dengan 

persetujuan. 

Hal ini berarti bahwa untuk verbintenis terdapat tiga istilah 

Indonesia, yaitu Perikatan, perjanjian,dan perutangan sedangkan 
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istilah overeenkomst  dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan 

persetujuan. 

Diketahui bahwa dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, 

dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau 

lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa 

tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang 

dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan 

sumber terpenting yang melahirkan perikatan.  

Selain dari perjanjian, perikatan juga lahir dari Undang-

undang (Pasal 1233 KUH Perdata) atau dengan perkataan lain ada 

perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan lahir dari 

Undang-undang.. pada kenyataannya yang paling banyak adalah 

perikatan yang dilahirkandari perjanjian. Dan tiap perikatan adalah 

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).
50

 

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi 

ini mendapat kritikan dari Profesor R. Subekti, karena hanya 

meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya 
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bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa 

menyewa, perjanjian tukar menukar, dan sebagainya.
51

  

Dari sudut bahasa Indonesia, perjanjian berasal dari kata 

dasar janji yang berarti : Persetujuan antara dua pihak (masing-

masing menyatakan sesediaan dan kesanggupan untuk berbuat 

sesuatu). Dengan demikian kata janji menunjukan apa yang 

dihasilkan dari suatu hubungan yang diadakan para pihak yang 

didasarkan pada adanya syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan, 

perjanjian, adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh 

dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan mentaati apa 

yang tersebut dalam persetujuan.
52

 

b. Jenis-jenis Perjanjian 

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis yaitu :
53

 

a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan 

meletakan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang 

membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 

KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUH 

Perdata. Dalam Perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di 
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kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan 

barang yang dijual dan berhak mendapatkan pembayaran dan 

pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima 

barangnya. 

b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan 

meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya 

perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada 

orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang 

dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai apapun. 

Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan 

tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan. 

c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum 

terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah 

(schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUH 

Perdata. 

d. Perjanjian Konsensuil, riil dan formil 

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah 

apabila terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat 

perjanjian. 

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat 

tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian barang 

pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 

1754 KUH Perdata. 
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Perjanjian Formil adalah perjanjian yang memerlukan kata 

sepakat tetapi Undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut 

harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta 

yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya 

jual beli tanah, Undang-undang menentukan akta jual beli harus 

dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan 

akta Notaris. 

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama 

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah 

diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata Buku ke III 

bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, 

sewa menyewa, hibah dan lain-lain. 

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur 

secara khusus dalam Undang-undang. Misalnya perjanjian 

leasing perjanjian, perjanjian keagenan dan distributor, 

perjanjian kredit. 

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, menyatakan syarat 

sahnya perjanjian adalah : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal 
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suatu perjanjian adalah sah apabilan memenuhi persyaratan, 

kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperboleh 

kan, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut :
54

 

1. Kata Sepakat 

Yang dimaksud kata sepakat ialah sepakatnya para pihak yang 

mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu 

perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk 

mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan 

tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu 

tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, 

penipuan atau kekhilafan. 

2. Kecakapan 

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk 

membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk 

kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, 

dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perjanjian kecuali orang-orang yang menurut Undang-undang 

dinyatakan tidak cakap. 

Adapun orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian 

adalah Orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang 

dibawah pengampuan. 

3. Suatu hal tertentu 
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Menurut KUH Perdata Hal tertentu adalah suatu hal tertentu 

yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus 

suatu hal atau suatu barang yang cukup atau tertentu yakni 

paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata). 

Dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH 

Perdata). 

4. Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian tetapi ada

pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, Ketentuan umum moral,

dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).

Menurut Prof. Subekti Jika ayat 1 dan ayat 2 tidak dipenuhi 

maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan, kemudian jika 

ayat 3 dan ayat 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi 

hukum.
55

Prof. Subekti menjelaskan maksud dari Pasal 1320 

KUH Perdata tersebut ayat 1 tentnag adanya kata sepakat bagi 

mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang 

bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang 

sah.dianggap tidak jika perjanjian itu telah terjadi karena 

paksaan (dwang),  kekhilafan (dwaling),  atau penipuan 
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(bedrog). Ayat 2 mengenai kecakapan, maksudnya adalah kedua 

belah pihak harus cakap menurut hukum bertindak sendiri. 

Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh 

Undang-undang dinyatakan “tidak cakap untuk melakukan 

sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang 

dibawah umur, orang dibawah pengawasan (curatele). Jika ayat 

1 dan ayat 2 tidak dipenuhi maka perjanjian ini cacat dan dapat 

dibatalkan. Ayat 3 mengenai hal tertentu maksudnya yang 

diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau 

suatu barang yang cukup. 

d. Asas-asas Perjanjian 

Ada beberapa asas dalam perjanjian berdasa Pasal 1338 

KUH Perdata, Yaitu : 

1) Asas Konsensualisme 

2) Asas Kekuatan Mengikat 

3) Asas kebebasan Berkontrak 

Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain sebagai berikut : 

a) Asas Konsensualisme 

Dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas dinamakan 

asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari latin consensus  

yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada asasnya suatu 

perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 

kesepakatan, atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah 
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sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang 

pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian ini 

juga dinamakan perjanjian konsensuil.
 56

 

b) Asas kekuatan mengikat 

Artinya para pihak apabila telah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

maka perjanjiantersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi 

para pembuatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 

1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-

undang bagi para pihak.
57

 

c) Asas kebebasan berkontrak 

Artinya setiap orang bebas menentukan isi, berlakunya dan 

syarat-syarat perjanjian. Namun tettu saja kebebasan 

berkontrak ini perlu dibatasi. Pembatasan tersebut diatur dalam 

Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan : “Suatu sebab 

adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau 

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum”.
58

 

e. Prestasi dan Wanprestasi 

1) Prestasi 
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Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para 

pihak dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, 

ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu : 

a) Untuk memberikan sesuatu 

b) Untuk berbuat sesuatu 

c) Untuk tidak berbuat sesuatu 

Salah satu unsur dari suatu perikatan adalah adanya suatu isi 

atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri dari tiga 

macam yaitu : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak 

berbuat sesuatu. Berikut adalah penjelasanya: 
59

 

a) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, 

menyerahkan barang 

b) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, 

membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan. 

c) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak 

mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak 

menggunakan merek dagang tertentu. 

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-

syarat :
60

 

a) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang 

tertentuatau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Misalnya 

A melever beras jawa 1 kwintal. Tanpa adanya ketentuan 
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sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi 

prestasi atau belum. 

b) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. 

Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan 

tuntutan. Misalnya concurrentie beding (syarat untuk tidak 

bersaingan). Contoh: A membeli pabrik sepatu dari B 

dengan syarat bahwa B tidak boleh mendirikan pabrik yang 

memproduksi sepatu pula karena A menderita kerugian, 

maka pabrik sepatu diganti dengan produk lain. Dalam hal 

ini B boleh mendirikan Pabrik sepatu lagi karena antara A 

dan B sekarang tidak ada kepentingan lagi. 

c) Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-undang. 

Kesusilaan, dan ketertiban umum 

d) Prestasi harus mungkin dilakukan  

Contoh : A akan melever beras 2 ton satu bulan lagi kepada 

B. 

2) Wanprestasi 

Wanprestasi ini merupakan istilah yang diambil dari bahasa 

Belanda yang berarti “Prestasi buruk”. Namun oleh para sarjana, 

kata “Wanprestasi” ini diterjemahkan dalam uraian kata menurut 

pendapatnya masing-masing. Menurut Abdulkadir Muhamad, 

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 
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dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian 

maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
61

 

Sedangkan Subekti mengatakan bahwa Wanprestasi artinya 

peristiwa dimana si berhutang tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya. Pelanggaran janji tersebut dapat berbentuk :
62

 

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan  

2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan 

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjikan tidak boleh 

dilakukan. 

Dalam Pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap 

perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, 

apabila siberhutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan 

penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, 

rugi, dan bunga.
63

   

2. Tinjauan Tentang Perjanjian Menggunakan Jasa Laundry 

a. Pengertian Jasa Laundry 

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen di dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5, 

bahwa : 
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“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen”. 

Menurut Kamus Bahasa Inggris istilah Laundry ialah Penatu,  

Binatu, Pakaian Kotor, cucian.
64

Pengertian Laundry di dalam Oxford 

adalah “Laundry is a Clothes, Sheets, etc. that need washing, are 

being washed, or have been washed recently. In other definitions, 

Laundry can be the process or the job of washing clothes, sheets, etc. 

Moreover, it is a business or place where you send sheets, clothes, 

etc”.
65

 Dari pengertian tersebut Laundry adalah Pakaian, lembaran 

kain, dan lainnya yang harus di cuci, atau telah dicuci sebelumnya. 

Disisi lain, laundry juga bisa di maknai dengan sebuah proses atau 

pekerjaan dalam mencuci pakaian, lembaran kain dan lainnya. 

Bahkan dapat di artikan dengan sebuah bisnis atau tempat yang 

memberikan jasa mencuci pakaian. 

Usaha jasa Laundry merupakan salah satu pelayanan jasa di 

bidang cuci mencuci pakaian. Dalam usaha ini tidak hanya 

menerima pakaian untuk di cuci tetapi seperti boneka, selimut, tas 

dan lain-lain. Konsumen bisa memilih jenis cucian yang telah 

ditetapkan harga oleh penyedia jasa usaha Laundry dan waktu 

pencucian hingga selesai biasanya telah ditentukan oleh pemilik 
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Laundry beserta harga yang harus dibayar oleh konsumen. Adanya 

usaha jasa Laundry ini juga dapat membantu bagi masyarakat yang 

tidak sempat untuk mencuci. Jasa Laundry ini menawarkan jasa 

untuk membantu pekerjaan rumah masyarakat dengan menggunakan 

jasanya. 

b. Definisi Perjanjian Jasa Laundry 

Perjanjian Laundry adalah perjanjian dimana pihak 

konsumen pengguna jasa laundry menghendaki dari pelaku usaha 

jasa laundry agar melakukan suatu pekerjaan mencucikan pakaian, 

Boneka, Karpet, dan lain sebagainya dengan menerima pembayaran 

sesuai dengan jasa yang diberikan dan telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang 

erat dalam masyarakat, hubungan tersebut disebabkan adanya jasa 

yang terjadi diantara para pihak tersebut. 

c. Jenis Perjanjian Jasa Laundry 

Secara teoritik hubungan pelaku usaha dengan konsumen 

dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
66

 

1) Contractual liability 

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privity of 

contract) antara pelaku usaha dengan konsumen dan tanggung 

jawab pelaku usaha didasarkan pada Contracttual Liability, 

yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari 
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pelaku usaha (barang/jasa), atas kerugian yang dialami 

konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau 

memanfaatkan jasa yang diberikannya. 

2) Product Liability 

Dalam hal tidak terdapat hubungan peqrjanjian (no 

privity of contract) antara pelaku usaha (produsen barang) 

dengan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha 

didasarkan pada pertanggungjawaban produk, yaitu tanggung 

jawab perdata secara langsung (strictliability) dari pelaku 

usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat 

mengkonsumsi barang yang dihasilkan. 

3) Profesional Liability 

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privinty of 

contract) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan 

konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur 

sehingga merupakan pejanjian ikhtiar (inspanningsverbintenis) 

dan tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada 

pertanggung jawaban profsional yang menggunakan tanggung 

jawab perdata secara langsung (strictliability) dari pelaku 

usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen 

akibat memanfaatkan jasa yang diberikan. 

Dengan demikian, jika dalam hal terdapat hubungan 

perjanjian (privinty of contract), dan prestasi memberi jasa tersebut. 
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terukur sehingga merupakan perjanjian hasil 

(resultaatsverbintenis), maka tanggung jawab pelaku usaha 

didasarkan pada professional liability yang merupakan tanggung 

jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak (contractual liability) 

dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami 

konsumen.
67

  

Konsumen sebagai pengguna yang terdiri dari orang pribadi 

(manusia alami), keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat 

secara keseluruhan. Konsumen dalam hal ini pengguna jasa 

laundry, sebelum memberikan kesepakatan atau persetujuan 

kontrak atas pembelian atau pemanfaatan jasa laundry, pengguna 

jasa tersebut harus memperoleh hak-haknya dan dapat melakukan 

kewajiban-kewajibannya sehingga dalam mengkonsumsi dan/atau 

memanfaatkan jasa laundry dapat memberikan kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan bagi konsumen tersebut atas jasa yang 

ditawarkan.
68

 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyebutkan 

adanya perjanjian laundry, tetapi dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata Buku Ke III tentang Perikatan Titel VIIA 

menggatur tentang Perjanjian-perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan oleh karena itu perjanjian usaha jasa laundry termasuk 
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dalam perjanjian bernama yaitu perjanjian yang diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum perdata. 

Pasal 1601 Bab VII Buku III KUHPerdata menyatakan : 

“selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang 

diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-

syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang 

syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut 

kebiasaan, ada dua macam pesetujuan, dengan mana pihak kesatu 

mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak 

lain dengan menerima upah, yakni : perjanjian kerja dan perjanjian 

pemborongan kerja”. 

Berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdata membagi perjanjian 

untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macamyaitu :  

a) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertetu; 

Adalah perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari 

pihak lainnya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai 

tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama 

sekali tergantung pada pihak lainnya. 

b) Perjanjian kerja/perburuhan 

Menurut Pasal 1601 a KUHPerdata yang dimaksud 

perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si 

buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang 
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lainnya yaitu si majikan, untuk suatu waktu tertentu, 

melakukan pekerjaan dengan menerima upah. 

c) Perjanjian pemborongan pekerjaan 

Menurut Pasal 1601 b KUHPerdata yang dimaksud 

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian dimana 

pihak yang satu, sipemborong mengikatkan diri untuk 

menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang 

memborongkan dengan menerima suatu harga yang 

ditentukan. 

Menurut Subekti, tidak diaturnya “perjanjian untuk 

melakukan jasa-jasa tertentu” dalam Buku III KUHPerdata sebagai 

suatu bentuk “perjanjian khusus” adalah didasarkan alasan bahwa 

“perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu” sudah diatur oleh 

ketentuan-ketentuan khusus untuk itu, yaitu dalam perjanjian 

pemberian perintah (kuasa) dan  oleh syarat-syarat yang 

diperjanjikan oleh kebiasaan.
69

 

Pendapat dari Subekti yakni perjanjian pemberian perintah 

(kuasa) masuk dalam salah satu ketentuan yang ada dalam 

perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Pasal 1792 

KUHPerdata, menjelaskan “Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian 

dengan nama seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada 

                                                           
       

69
Ibid. Hal. 61 



77 
 

seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan”. 

Dalam pasal tersebut yang dimaksud “menyelengarakan 

suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu 

suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Dalam hal ini 

konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha jasa laundry 

untuk menyelenggarakan pekerjaan laundry pakaian tersebut. 

Orang yang telah diberi kuasa melakukan perbuatan hukum 

tersebut “atas nama” orang yang memberikan kuasa atau juga dapat 

dikatakan bahwa ia “ mewakili” si pemberi kuasa.  

Menurut Subekti Pemberian kuasa dapat dilakukan secara 

khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, 

atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi 

kuasa. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan 

pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus 

dilakukan. Pemberian suatu kuasa umum hanya memberi 

kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan.
70

 

Bentuk perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu pada 

asasnya adalah bebas dalam arti untuk adanya perjanjian ini tidak 

terkait pada bentuk-bentuk tertentu, kecuali ada ketentuan-

ketentuan khusus tersebut mengharuskan bentuk tertentu. Jadi 
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perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu boleh diadakan 

dalam bentuk lisan atau tertulis.
71

 

Menurut Vollmar dalam bukunya Pengantar Studi Hukum 

Perdata yang diterjemhkan kedalam bahasa Indonesia, perjanjian 

untuk melakukan sesuatu merupakan perjanjian dimana pihak yang 

satu mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa tertentu untuk 

kepentingan pihak lain, tetapi tanpa didalamnya ada suatu 

hubungan dinas atau hubungan dibawahkan. Orang yang 

mengikatkan dirinya untuk melakukan jasa-jasa tertentu didalam 

melaksanakan prestasi mempunyai sejumlah kebebasan, meskipun 

ia disitu akan memperhitungkan juga kehendak-kehendak dan 

harapan-harapan dari pihak untuk kepentingan mana dan atas 

perintah mana jasa-jasa itu diperbuat. Perjanjian untuk melakukan 

jasa-jasa tertentu pada intinya yaitu mengenai prestasi kerja 

intelektual meskipun perjanjiannya juga mengenai kerja dengan 

tangan, misalnya pekerja yang mengantarkan koper-koper ke 

stasiun atau tukang potong rambut yang memotong rambut 

seseorang.
72

 

Kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

melihat dari praktek laundry ada pihak yang meminta agar bajunya 

dicuci dan dilain pihak bersedia mencuci pakaian yang dilimpahkan 

kepadanya maka dapat disimpulkan bahwa pejanjian yang 
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melandasi jasa laundry tersebut adalah pejanjian melakukan jasa-

jasa tertentu. 

Pihak konsumen menghendaki dari pelaku usaha melakukan 

suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan yang ini merupakan 

hak dari konsumen, yang mana ia berkewajiban membayar upah 

atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha sedangkan 

apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama 

sekali terserah kepada pihak lawan itu. Pekerjaan tersebut dan 

biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya 

biasanya dinamakan honorarium. 

C. Tinjauan Tentang Penegakkan Hukum 

 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, 

bahasa Belanda rechtshandhaving.
73

 Handhaving menurut Notitie 

Handhaving Milieurecht, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau 

dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau 

keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang 

berlaku umum dan individual.
74

 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman prilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupa bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyektifnya, 

                                                           
       

73
Jur.Andi Hamzah.2008.Penegakan Hukum Lingkungan. Cetakan Kedua.Jakarta.Penerbit 

Sinar Grafika. Hal 48. 

      
74

Ibid 



80 
 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat 

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti 

luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek 

dalam arti yang terbatas atau sempit.
75

 

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua 

subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 

yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegkan aturan hukum. 

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya 

diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk 

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila 

diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa.
76

 

2. Faktor-faktor Penegakkan Hukum  

 

Dalam rangka mewujudkan bekerjanya hukum sebagai kontrol 

sosial  dan ketertiban masyarakat, maka hukum tidak dapat bekerja sendiri 

secara otonomi, namun hukum senantiasa harus dapat merespons terhadap 

hal-hal yang berkembang dilingkunganya. Dengan kata lain hukum 

dituntut untuk bersifat resposif. Menurut Max Weber bahwa hukum 
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merupakan perkumpulan ide-ide, nilai-nilai dan konsep-konsep  adalah 

bersifat abstrak, dan untuk mewujudkannya sebagai penata dalam 

kehidupan diperlukan proses yang sangat dipengaruhi oleh : 1) manusia, 

dalam hal ini pembuat undang-undang, aparat penegak hukum (birokrasi), 

2) struktur masyarakat, dan 3) lembaga/organisasi. Dari ketiga unsur 

tersebut dalam implementasinya tidak dapat lepas dari pengaruh 

lingkungan (environtment) yang berupa pola dan tingkah laku tertentu dari 

masyarakat.
77

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi 

dalam masyarakat, yaitu : (1) Kaidah hukum/ peraturan hukum itu sendiri; 

(2) Petugas/Penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh 

penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.
78

 Indonesia secara tradisional 

institusi hukum yang melakukan penegakkan hukum dalah Kepolisian, 

Kejaksaan, Badan Peradilan dan Advokat. Diluar institusi tersebut masih 

ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, 

Jenderal Imigrasi.
79

 Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum baik 

sebagai hukum materil maupun formil, dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah:
80

 

a. Faktor hukum. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum 

adalah saalah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum 
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itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum secara 

sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan 

yang disebabkan karena beberapa hal tidak diikuti asas-asas 

berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu 

peraturan perundang-undagan yang merupakan, hal yang kedua yaitu 

belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-

undang 

b. Faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai peran yang 

penting dalam penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkah laku 

aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat 

menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Apara 

penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat 

berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan 

demikian seorang aparat pnegak hukum akan dapat melaksanakan 

tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan 

baik 

c. Faktor sarana dan fasilitas. Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang 

memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. 

Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, 

oraganisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana 

yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat terpenuhi maka 

penegakan hukum akan berjalan maksimal 
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d. Faktor masyarakat. Penegak hukum adalah berasal dari masyarakat 

dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam 

penegak hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar 

hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan 

kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan 

keutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku 

e. Faktor kebudayaan. Kebudayan hukum pada dasarnya mencakup nilai 

dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang 

menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.  

Pada saat hukum akan ditegakan untuk menjamin adanya kepastian 

hukum, maka ada kemungkinan “rasa keadilan masyarakatí” terganggu, 

sehingga dalam situasi yang demikian ada konflik atau benturan kepentingan 

antara kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat.
81

 

Untuk mencapai suatu suasana kehidupan masyarakat hukum yang  

mampu menegakkan kepastian hukum dan sekaligus mencerminkan rasa 

keadilan masyarakat maka diperlukan beberapa faktor, yaitu :
82

 

a. Adanya suatu perangkat hukum yang demokratis (aspiratif) 

b. Adanya struktur birokrasi kelembagaan hukum yang efisien dan efektif 

seta transparan dan akuntable. Proses penegakan hukum pada umumnya 

ada kecendrungan terlalu birokratis seingga kurang efektif dan efisien. 

Untuk mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum, maka prosedur 

penegakan hukum harus ditata seefektif dan seefisien mungkin. 
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c. Adanya aparat hukum dan profesi hukum professional dan memiliki 

integritas moral yang tinggi. Walaupun perangkat aturan-aturan hukum 

teah sempurna disuatu Negara, keadilan dan kepastian hukum belum tentu 

dapat ditegakkan dengan benar dan baik. Sebab untuk menegakan hukum 

bergantung pada apresiasi dan pemahaman hukum oleh penegak hukum 

terhadap hukum yang berlaku, dan bergantung pula pada integritas moral 

penegak hukum tersebut. 

d. Adanya budaya yang menghormati, dan taat dan menjunjung tinggi nilai- 

nilai hukum dan HAM (menegakan supremasi hukum / rule of law). 

Budaya hukum masyarakat  yang menjunjng tinggi rule of law berarti 

selalu menghormati nilai-nilai hukum dan HAM demi tegaknya keadailan 

dan kepastian hukum. Menghormati nilai-nilai keadilan berarti meletakan 

kedudukan hukum seseorang secara professional sesuai dengan hak dan 

kewajibannya tanpa mempertimbangkan pangkat dan kedudukannya serta 

asal usulnya, dengan kata lain apabila ada seseorang yang secara obyektif 

berada pada posisi yang salah, harus dinyatakan salah, dan apabila 

seseorang benar maka harus dinyatakan benar, tanpa melihat latar 

belakang asal usul dan kedudukannya. 

Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Primardi, dari bagian 

pengaduan LP2K Semarang, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum perlindungan konsumen antara lain : 

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perlindungan konsumen 
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2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum (pemerintah dan aparat penegak hukum)  

3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegak hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau  

diterapkan. Dalam hal ini adalah mencakup masyarakat konsumen dan 

masyarakat produsen 

5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada 

karsa manusia didalam pergaulan hidup.
83

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena  

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari 

efektifitas penegakan hukum sesuai dengan teori proses penegakan hukum 

menurut Chamblies dan Seidman. Faktor hukumnya sendiri, dalam konteks ini 

yang dimaksudkan adalah hukum perlindungan konsumen, secara terus 

menerus harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat betul-betul memahami 

keberadaan undang-undang perlindungan konsumen dan melaksanakannya 

dalam pergaulan hidup bersama.
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Jika aparat hukum betul-betul dapat melaksanakan fungsi dari 

tugasnya sebagai role occupant dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan 

yang ideal (ideal role) yang seharusnya (expected role), peranan yang 

mengukur pada kemampuan diri sendiri (perceived role), dan peranan yang 

seharusnya dilakukan (actual role), maka tujuan untuk tercapainya keadilan 
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dan kepastian hukum dibidang perlindungan konsumen akan lebih nyata 

bukan hanya otopis belaka.
85

 

Selanjutnya faktor sarana dan prasarana juga harus mendapatkan 

perhatian artinya tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka tidak 

mungkin penegakan hukum akan berlangsug dengan baik. Jika upaya 

menegakan hukum perlindungan konsumen tidak dapat merespon dari 

konsumen dan pelaku usaha maka sangat mungkin Undang-undang 

Pelindungan konsumen akan hanya merupakan pasal-pasal yang tidak bisa 

mencapai tujuannya. Perlunya cara-cara yang dapat diterapkan oleh penegak 

hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami 

hukum, sehingga ada persesuaian nilai-nilai yang dianut oleh warga 

masyarakat. Juga bagaimana agar masyarakat dapat sadar dengan hukum 

penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atas pelapisan masyarakat 

yang ada di lingkungan tersebut.
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Selanjutnya faktor budaya hukum merupakan kunci untuk 

memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat didalam sistem hukum yang 

satu dengan yang lain. Keterlibatan manusia dalam pelaksanaan hukum 

memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga 

ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh 

budaya hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide-ide, nilai-

nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat.
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